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Syskonskap, äventyr och igenkänning i Teater Tres nya 
föreställning Allt som finns 
 
Utomhus finns äventyr, älgar och spännande skogar. Inomhus finns trygghet, dansvideos och 
alla ens prylar. En av Sveriges mest erfarna mimskådespelare, Lena Stefenson, har skrivit och 
regisserat Teater Tres nya föreställning Allt som finns (för barn 5-9 år) - en berättelse om 
syskonen Alle och Ella, om deras olikheter och om frihetslängtan. Stor igenkänning för alla 
som någonsin haft ett syskon, eller umgåtts med ett syskonpar. Allt som finns har urpremiär 
18 februari på Teater Tre. 
 
Det är en kväll i maj. Allt som finns därute lockar på Alle: fotboll, fågelsång och farliga äventyr. Men 
Alle får inte gå ut, det har mamma och pappa bestämt. Hon måste vara inne med sin storasyster Ella 
som är intresserad av helt andra saker. De två systrarnas stund tillsammans blir till en lek som på 
högsta allvar blandar mim, akrobatik och frihetslängtan. Vad får flickor göra? Och vad händer när 
dörren ut äntligen öppnas?  
 
- Jag tycker att det finns något universellt viktigt i att berätta om barns frihetslängtan kontra försöken 
att hantera krav från omvärlden eller föräldrarna. Historien handlar om att barn kan komma fram till sin 
egen sanning om hur deras liv kan utveckla sig. Vi vill ge barn självförtroende att gå sin egen väg. 
Samtidigt vill vi hylla möjligheten att komma överens med andra människor, framförallt de som står 
oss närmast. Utomhus eller inomhus!, säger Lena Stefenson, regissör och manusförfattare.  
 
Allt som finns är en humoristisk berättelse fylld av rörelse. Och just rörelsen är en tydlig röd tråd 
genom Lena Stefensons konstnärskap. Till vardags är hon lektor i mimgestaltning på Stockholms 
Dramatiska Högskola och hon är även en av grundarna till Mimensemblen, som senare blev Teater 
Tre. Genom åren har hon regisserat och medverkat i mängder av teaterns föreställningar.  
 
På scen ser vi Stina Gunnarsson och Julia Gumpert, båda utbildade vid 
mimskådespelarprogrammet på Stockholms Dramatiska Högskola. Stina Gunnarsson har tidigare 
bland annat arbetat med Molièreensemblen och Dockteatern Tittut. Hon medverkade även i succén 
Möta hösten tillsammans, som spelat på Parkteatern. Julia Gumpert har bland annat arbetat på 
Västanå Teater och Teater Devill, och är en av fyra konstnärliga ledare på Pantomimteatern. 

Allt som finns har urpremiär 18 februari kl 15.00 på Teater Tre, Rosenlundsgatan 12.  

Manus & regi Lena Stefenson  
Medverkande Julia Gumpert & Stina Gunnarsson 
Scenografi & kostym Sigyn Stenqvist  
Musik & ljud Safoura Safavi  
Ljus Magnus Pettersson  
Dramaturg Lena Nylén  
Mask Helena Bernström  
Teknik Anthony Cooks 
Dramapedagog Lena Yxner  
Producent Elina Perdahl  
Konstnärlig ledare Sara Myrberg 
 
 
För pressbiljetter till premiären, OSA senast 15 februari till: 
Elina Perdahl, producent 
elina@teatertre.se / 08 – 669 00 60 
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